6. Bendrijos valdymo organas organizuoja bendrijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia
darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis.
7. Įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, sudaro metinę bendrijos ūkinės ir
finansinės veiklos ataskaitą ir ją pateikia bendrijos narių susirinkimui.
8. Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą.
9.Bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui.
10.Bendrijos įstatuose ir vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka teikia informaciją ir
dokumentus bendrijos nariams ir kitiems asmenims. Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas
mokama bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka. Išduoda pažymas sodininkams apie jų
atsiskaitymą už prievoles bendrijai, kitas pažymas, kurių įstatymų nustatyta tvarka prašo valstybės
ar savivaldybių institucijos.
11, Sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją ir išstojimo iš bendrijos klausimus, nario
pašalinimą iš bendrijos sprendžia visuotinis susirinkimas;
12. Bendrijos valdymo organas nagrinėja bendrijos narių ir kitų asmenų pareiškimus,
prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.
Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka narių susirinkimas 3 (trijų) metų laikotarpiui.
Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų Bendrijos valdybos narių kiekvienas renkamas tik iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
13.Bendrijos valdybos nariai gali būti atšaukiami Bendrijos narių susirinkimo sprendimu.
Sprendimas yra teisėtas, jei už jį balsuoja daugiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių
balsų. Bendrijos narių susirinkimas dėl Bendrijos valdybos narių atšaukimo organizuojamas ta
pačia tvarka kaip ir dėl valdybos narių rinkimo.
14. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių
renka Bendrijos narių susirinkimas.
15.Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė
valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už“ ir „prieš“ pasiskirsto po lygiai, lemia
Bendrijos valdybos pirmininko balsas.
16.Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo
visi valdybos nariai.
18.Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizijos komisijai, auditui ar ekspertiniam
vertinimui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrijos dokumentai.
19..Bendrijos valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas,
atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai.
20.Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti Bendrijai nuostolius, padarytus
dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus
įstatymus.
21.Nuo pareigos atlyginti nuostolius atliedžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš
tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo
sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą.
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